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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.3.2017 B8-0177/33 

Módosítás  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

59 a bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  59a. hangsúlyozza, hogy a fogyasztók 

tudatosságának fokozása és a 

személygépkocsi-vásárlással kapcsolatos 

tájékozott döntéshozataluk támogatása 

érdekében fontos, hogy a fogyasztók valós, 

pontos és megbízható információkhoz 

jussanak személygépkocsijuk üzemanyag-

fogyasztásáról és légszennyezőanyag-

kibocsátásáról; felszólít a 

személygépkocsik címkézéséről szóló 

irányelv (1999/94/EK) felülvizsgálatára, 

amelynek során az üzemanyag-fogyasztás 

és a CO2-kibocsátás mellett az egyéb 

légszennyező anyagokra – többek között 

az NOx-ra és a légszennyező részecskékre 

– vonatkozó tájékoztatás kötelezővé tételét 

is meg kell vizsgálni; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Módosítás  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

59 b bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  59b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

európai fogyasztók az Egyesült Államok 

fogyasztóihoz képest kedvezőtlenebb 

elbánásban részesülnek; megállapítja 

továbbá, hogy az érintett fogyasztók 

gyakran homályos és hiányos 

információkat kapnak az érintett 

járművekről és a jármű kijavítására 

vonatkozó kötelezettségekről, továbbá 

ennek következményeiről; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Módosítás  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

59 c bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  59c. úgy véli, hogy a Volkswagen-botrány 

által érintett uniós fogyasztók számára 

megfelelő pénzügyi kártérítést kell 

nyújtani, és a csak részben végrehajtott 

visszahívási programok nem tekinthetők 

elégséges kártérítésnek vagy szankciónak 

a kibocsátási előírások be nem tartásáért; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Módosítás  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

59 d bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  59d. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy tegyenek meg minden szükséges 

intézkedést annak biztosítására, hogy a 

fogyasztókat megfelelően kártalanítsák, 

többek között kollektív jogorvoslati 

mechanizmusok révén; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Módosítás  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

59 e bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  59e. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

Unióban nincs olyan egységes 

összehangolt rendszer, amelynek 

segítségével a fogyasztók közös keresetet 

indíthatnának jogaik érvényesítése 

érdekében, és elismeri, hogy a 

fogyasztóknak jelenleg számos 

tagállamban nincs lehetőségük arra, hogy 

részt vegyenek ilyen keresetekben; 

 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Módosítás  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

61 a bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  61a. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje 

a kollektív jogorvoslati mechanizmusok 

közös elveiről szóló 2013. június 11-i 

bizottsági ajánlás végrehajtását, és 

sürgősséggel terjesszen elő jogalkotási 

javaslatot egy egész EU-ra kiterjedő 

kollektív jogorvoslati rendszer 

létrehozására az uniós fogyasztók 

számára; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Módosítás  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  Ga. mivel az erősen szennyező dízelüzemű 

személygépkocsikat valószínűleg még 

évekig használni fogják a tagállamokban, 

gátolva a levegő minőségének javítására 

irányuló erőfeszítéseket az EU 

nagyvárosaiban; 

  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Módosítás  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

68 a bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  68a. felhívja a tagállamokat, hogy 

vizsgálják meg a rendelkezésre álló 

utólagos átalakítási technológiák 

igénybevételét a dízelüzemű 

személygépkocsik által a nagyvárosokban 

okozott halálos levegőszennyezés kezelése 

érdekében; 

Or. en 

 

 


